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Wien, 30. julio —2. aügusto 1929.

Protektoro: Prezidanto de la Respubliko Austrio, Wilhelm Miklas.

Internacia Honora Komitato:

A ustrio:

Kanceliero Ernst Streeruwitz 
Ekskanceliero d-ro Ignatz Seipel 
Ministro por Instruado d-ro Czermak 
Eksministro p, Instruado Schmitz 
Ministro p. Komerco d-ro Schürft 
Landestro kaj urbestro de Wien Karl Seitz 
Landestro de Niederösterreich d«ro Buresch 
Eksministro, landestro de Stirio d-ro Rintelen 
Ĉefepiskopo de Wien, kard. d-ro Piffl 
Ekskanceliero, polieprez. Schober 
Sekcia ĉefo d=ro UebelhörA
Generaldirektor© de National-Bibliothek univ.

prof. d-ro Bick 
Vicurbestro de Wien Hoss 
Univ. prof. d-ro Molisch, membro de Akademio 

por Sciencoj en Wien
Prof, de Teknika Altlernejo d*ro, d-r' inĝ. 

Schumann
A

Gen. direktoro d-ro Maschat

Belgujo:
Ambasadoro en Wien Le Ghait

Britlando:
Sir William E. Clegg, C. B. E„ LLD., I. P.

Vic-Kanceliero de Universitato Sheffield 
Sir Dennison Ross, Profesoro por orientaj ling- 

voj de Universitato London

Finnlando:
Prof. Väinö Voionmaa de Universitato Helsinki

Gertnanlando:
Ambasadoro en Wien Grafo Lerchenfeld

Ita lu jo :
Generalo March. Carlo Cordero di Monte- 

zemolo,Castiglioncello
Japanujo;

Ambasadoro en Wien Morie Ohno
Esperantujo:

Leon Belmont-Warszawa 
Univ. prof. d-ro Josef Bujwid-Kraköw 
Prof. Cart, prez. de E.-Akademio, Paris 
John Merchant, prez. de ICK., Sheffield 
D t o  E . Privat, Honora prez. de ICK., Gen£ve 
Generalo Sebert, membro de Scienca Akademio 

en Paris
John Mabon Warden-Edinburgh 
D-ro Leono Zamenhof en Warszawa

Internacia Kuratora Komitato.
Aüstrio:

Eksdirektoro Schamanek-Tullnerbach

Belgujo:
Frans Sdioofs-Antwerpen

Britlando:
W . E . Collinson, prof. d. germana lingvo kaj
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honorofica doccnto de lingvoscienco en Uni- 
versitato Liverpool

Prof. ). Flügel en Universitato London

ßulgarujo:
Georgi Aktargiev-Sofio

Danzig:
Anna Tuschinski-Danzig

Finnlando:
Konsulo Karl von Frenkell-Dresden 
Fil. magistro Vilho Setälä-Helsinki

G erm an lando:
Poŝtkonsil. Arnold Behrendt-Berlin 
Prof. Paul Christaller-Stuttgart

Germana Ligo en C'ehoslovakujo:
Prez. prof. in£. Gustav Scholze-Reichenberg

Hungarujo:
Julio Baghy-Budapest
d-ro K. de Kalocsay-Budapcst
d-ro de Takacs-Budapest

Italirjo:
Gaetano Facchi-Brescia
Prof, d-ro Bruno Migliorini-Roma

Jugoslavujo:
D-ro Duŝan Maruzzi-Zagreb

Nederlando:
H. ). Bulthuis-Haag 
D. Uitterdyck-Hilversum

Rumanujo:
Henriko Fischer-Galac en Bucuresti

Loka Kuratora Ko II itato :
Reg. kons. Hugo Steiner, fondinto kaj prezidanto 
Min.-kons. V. Hawlik, vicprezidanto 
Walter Smital, sekretario 
Instr. G. Weber, 2. sekretario 
D-ro E . Sös, kasisto
Polica kons. L. Buchsbaum 
Instruistino M. Dietrich
Provincialo de Piarista Ordeno P. F . Mestan 
Instruistino M. Müllner

La festotagoj komenciĝis Ia 30, de 
julio, sed jam la 29. alvenis granda aro 
de la pli ol 600 aliĝintoj kaj akceptis 
siajn kongresajojn en la provizoraj ejoj 
de IEM W . Ilin ĉiujn prezid. Steiner 
sendis al E.-societo Danubio, kie salutis 

'soc.-prez. Cedi kaj dankis prof. Bujwid.
Dum la kongrestagoj junaj policistoj 

dejoris kun la konata insigno <metala 
ŝildeto kun inskribo Esperanto kaj verda 
stelo) sur la peronoj de ĉiuj Wien-aj 
stacidomoj, por helpi al la alvenintaj 
gastoj per informoj en E ., kaj ankau 
sur diversaj lokoj,- kompreneble ankau 
antau la kongresejo. De multaj samide- 
anoj estis laudata la agado de la Wien-a 
policdirekcio kaj la lerta E.-informado 
flanke de la junpolicanoj. Ni Wien® 
anoj estas fieraj pri ĉi tiu juĝo.

Per tramveturiloj la esp.-istoj veturis 
posttgm. al P r a t e r j e  la finstacio de 
veturiloj ,L ' staris E.-policistoj montr- 
ante la vojon al Konstantinhügel, kie la 
afabla gastejestro ekskapitano Steiger 
ilin jam atendis kun bonega kafo.

Post la sesa vesp. alvenis la ŝipo el 
Linz, kiu alportis la karavanon Mosse

kaj aliajn samideanojn. Ce la ŝipstacio 
atendis ilin komitatanoj kaj E.-policisto.

Sed ĉiuj, kiuj ne estis tro lacaj, venis 
en Rathauskeller al komuna vespermanĝo, 
post kiu prezidanto Steiner korege salutis 
la gastojn dezirante, ke ili bone amuziĝu 
kaj travivu belajn tagojn en Wien. La 
bela »Grinzingerkeller« estis plenplena.

Dumnokte venis karavanoj Drezen, 
Onnen, Sdioofs ktp.

Matene la 31. de julio okazis rond- 
iradoj kaj veturadoj* tra Malnova kaj 
Nova Wien, poste komuna tagmanĝo 
en la diversaj Wök-mangejoj. Ptgm. la 
kongresanoj ekskursis al kastelrestoracio 
Kobenzl, de kie ili ĝuis belegan ĉirkaŭ- 
rigardon al Wien. — UEPL okazigis 
kunvenon sub la prezido de prof. Chri
staller kaj s-ino Isbrücker. Anstataüante 
prof. Christaller salutis <pro lia pli forta 
voĉo> Tauber-Bratislava/ lin sekvis en 
la parolado la prez. de la Wien-a grupo 
instr. Spitzer kaj ties fondinto kalk. kons. 
R. M. Frey. — En alia salonego post

• Lau gvidlibro »Wienc, jus eldonita de Aü» 
stria Esperantisto-Korneuburg, 64 pĝ., bele ilu- 
strita, havebla kontraü antaüpago de Ŝ 1.50.
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fino de la pacifista kunsido teritoria sekr. 
Bernfeld prezidis kunvenon de la aüstriaj 
UEA-membroj.

Kutima fotografado.
Speciale plaĉis al Ia samideanoj la 

restado en la bele iluminitaj salonego 
kaj ĝardeno Ce »Heuriger« <e!verŝejo de 
lastjara vino) Hengel Ce la piedo de 1' 
monto, 15 minutojn de Kobenzl. Ce 
Hengel estis komuna vespermanĝo Ce 
Wien-a muziko kun kantistoj kaj komik- 
isto/ en pauzo Adalbert Smit-Hago ra- 
kontis kelkajn bonajn spritajojn, kiujn oni 
multe aplaüdis. Longe la samideanoj 
restis Ce la bona vino kaj agrabla muziko. 
— Oni rakontas, ke aro da samideanoj 
nur per necertaj paŝoj atingis sian 
hejmon.

La kongresejo, en kiu laboris prez. 
Steiner, Hovorka, Dr. Matejka, Sper
ling, Steiner Lothar, Weber kaj f-inoj 
Haag, Letfuss kaj Weissenböck, ankau 
la 1. kaj 2. de augusto estis dum kelkaj 
horoj malfermita kaj Ciam venis sam
ideanoj Jus alvenintaj en Wien. — Por 
helpi al la samideanoj Oesterreichisches 
Verkehrsbureau <Austria Trafikoficejo), 
I. Friedrichstrasse 1, disponigis du ofic- 
istojn en la kongresejon, kiuj ŝanĝis la 
monon je favoraj kondiĉoj kaj eldonis 
biletojn por la veturado per ŝipo kaj 
fervojo al Budapest,

Brila suno salutis nin je nia granda 
festotago, la 1. de augusto.

Antaŭ Minoriten-pregejo atendis la 
kredantojn du policistoj kun E.-insigno 
kaj montris la vojon en la preĝejon, 
kie Katolika linuigo Esperantista estis 
aranĝinta solenan diservon esperant- 
lingvan. La Sanktan Meson celebris lia 
pastra moŝto prof. d-ro Christaneil, lin 
asistis liaj pastraj moŝtoj prioro Wolf
gang Nedwid, provincialo Franz MeŜtan 
kaj subparohestro Kudrnowsky, Per »Al 
kiu mi min turnu?« la multnombra Ce- 
estantaro ekkantis la tutan belegan Schu- 
bert-meson laü »Katolikaj Kantoj« de

Leopold Chiba.* Antau la konsekrado 
solkantistino f-ino Werner belege kantis 
»Ave Mario« lau komponajo de 1' patro 
de s-ro Chiba. Je la fino oni kantis 
»Granda Dio, ni vin laüdas!« Prof, d-ro 
Franz Christaneil, kiu Jus la 1. de aüg. 
antau 25 jaroj celebris sian »Unuan 
Sanktan Meson«, faris la E.-predikon.

La maniero, kiel li sciis transiri de 
la eklezia festo de 1' tago, festo pro la 
katenoj de St. Petro, de kiu devenis la 
relikva kulto katolika, al la festo esper
antista, malfermo de la muzeo, faris 
ĝin majstra verko de la predikarto, kian 
oni eĉ en nacia lingvo nur tre malofte 
audas kaj kiun la samideanoj Ceestintaj 
certe ne forgesos.

Antau la deka kunvenis la 60 al la 
audienco Ce la prezidanto de la respu- 
bliko Austrio invititaj komitatanoj, emi- 
nentuloj el la movado kaj landaj re- 
prezentantoj en la belega dancsalonego 
de la prezidantejo.

Precize je la deka la prezidanto, sin- 
joro Wilhelm Miklas, eniris la salonegon 
sekvate de 1' kanceliero sinjoro Ernst 
Streeruwitz kaj la direktoro de 1' pre- 
zidanta kancelario s-ro Klastersky, kiu 
lasta prezentis prezidanton Steiner al la 
liglanda prezidanto. La prezidanto don- 
ante la manon al s-ro Steiner, diris: 
»Mi gratulas vin, s-ro registara konsil- 
anto kaj ĝojas, ke mi povis distingi vin.« t 
S-ro Steiner dankis en sia nomo kaj 
por la tutmonda esp.-istaro pro la alta 
distingo, kiu ankau honorigas la esp.-

•{■ La kanceliero 6655/Pr.

AI
s»ro cefinspektoro de Aüstriaj Fervojojen pensio

Hugo Steiner.
Sinjoro la liglanda prezidanto distingis vin 

per decido de 1' l l .de julio nj. rekonante viajn 
dum la pensiuleco akiritajn meritojn sendepage 
per la titolo de registara konsilanto.

Pri tio mi vin informas kun miaj plej koraj 
gratul oj.

26, de julio 1929. Streeruwitz.

* Havebla pere de ni kontraŭ antaŭpago: ŝ 1.50
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istaron. Poste s-ro Steiner dankis al la 
kanceliero pro lia afabla gratulletero kaj 
ekprezentis ĉiun unuopan gaston. Al 
ĉiu iliaj moŝtoj prezidanto kaj kance- 
liero premis la manon kaj diris kelk- 
ajn afablajn vortojn. Post la rond-

La aliaj samideanoj atendis antaü la 
prezidantejo kaj nun ĉiuj kune iris al 
Nova Urbdomo. La festŝtuparon ma1- 
supren ili iris al Festsalonego, kie an® 
statauante la urbestron, sinjoron Karl 
Seitz, akeeptis la esperantistaron urba 
konsilisto Quirin Kokrda, kiun helpis 
magistr.- ĉefkons. d-ro Asperger kaj nia 
samideano kalk.-kons. R. M. Frey. S-ro 
Kokrda gratulis al prez. reg.-kons. Steiner, 
kiu poste prezentis al li kelkajn eminentul® 
ojn el la movado.

Urba konsilisto Kokrda senkulpigis la 
forestantan urbestron kaj akeentinte la 
gravecon de E . esprimis sian bedauron, 
ke li ne mem povas saluti la gastojn 
jam en tiu ĉi lingvo. Tarnen li baldau 
komencos lerni ĝin. Tiu eldiro jam kelk- 
foje aüdita de reprezentantoj el lia sfero 
kaüzis la intervokon »Tion ni jam kelk- 
foje aüdis«. Esperantigis la vortojn s-ro

irado oni fotografis la prezidanton kaj 
kancelieron en la mezo de la esp.-istaj 
gastoj kaj per tio fiksis sur bildo ĉi tiun 
memorindan momentan, kiam la prezid
anto de regno audience akeeptis la 
unuan fojon la esp.-istojn.

prez. Behrendt-Berlin. — En sia danka 
respondo nia prez. Merdiant esprimis 
la ĝojon de la gastoj pri la akeepto kaj 
speciale pri la promeso de la parolinto, 
lerni E.-on. Humore li komparis sin kaj 
la akeeptinton kun du gvidantoj, inter 
kiuj troviĝas alta muro, la lingva divers- 
eco. »Je mia flanko jam estas starigita 
ŝtuparo, lau kiu mi jam atingis la supron. 
De tie mi etendas al vi la manon. Vi, 
kiu promesis lerni Esp.*on, jam staras 
sur la unua ŝtupo. Ni esperu, ke ni 
baldaŭ povu renkontiĝi supre.«

Poste komuna fotografado antaü Nova 
Urbdomo. S-ro Frey invitis al posttag- 
meza vizito de Urba Muzeo en la nomo 
de la urbestraro, kiu por la gvidado 
speciale disponigis oficiston.

De la Urbdomo la samideanoj iris al 
National-Bibliothek, antaü kiu ilin atendis 
E.-parolantaj policistoj. Meze sub la
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kupolo en la 77 m longa, 15 m larĝa 
kaj 15 m alta Pompsalonego staras statuo, 
ĉirkaŭ kiu estis starigitaj proksimume 
300 seĝoj. Ili kompreneble ne sufiĉis por 
la tuta Ĉeestantaro/ kelkcent devis stari. 
La loko dekstre de la statuo estis re» 
zervita por la oficialaj gastoj kaj mal» 
dekstre por la samideanaro. En la mezo 
malantaüe estis pupitro por la parolantoj.

Ceestis jenaj honorgastoj:
Urba konsilisto Quirin Kokrda, akom- 

panate de mag. ĉefkons. d-ro Asperger kaj kalk, 
kons. Frey, por landestro de Wien Karl Seitz; 
d-ro Wilhelm p. landestro d-ro Buresch; por 
la ŝtatoj brazila ambasadoro Luiz de Limae- 
Silva, hungara afergvidanto Waldemar Ritter 
von Alth, itala • ĝeneralkonsulo Lodovico 
Gavotti, pola afergvidanto Konstanty Jelenski, 
rumana ambasadoro Charles Mitilineu kun 
legacia sekr. d-ro Zaborowski; episkopo d-ro 
Seydl p. lia kardinala mofto d-ro Piff!; epis
kopo de la Malnovkatol. Eklezio d-ro Tüchler; 
prez. de izraelida kultunuiĝo en Wien univ. 
prof. ĝenerala ĉefŝtabkurac. d-ro Pick; eks- 
kanceliero prez. Breisky sekciaj ĉefoj d-ro 
Uebelhör kaj d-ro Hecht; min. kons. d-ro 
Schwegel; reg. kons. d-ro Kreuzinger; landa 
ĝendarmeriestro Hueber; centra insp. reg. 
kons. Tichy (Poŝtŝparkaso); ĝen. sekr. d-ro 
Steyrer, reg. kons. Schlag kaj direktoro d-ro 
Huber (Fervojoj); ĝen. sekr. inĝ. Willfort 
(Austria Unuiĝo de inĝ. k. arkitektoj); ĝen. 
dir. Czeija kun direktoroj reg. kons. d-ro 
Richtera kaj d-ro Nüchtern (Radiokompanio); 
Blaise-London (Belga Komerca Ĉambro en
L.), Rapant((Ceĥoslov.Kom.Ĉambro en Wien), 
prez. Gueritte kaj kons. Le Brun-London 
(Franca Korn, ĉambro en L.); reprez. de la 
Komerc. Cambroj Budapest-a kaj Austria- 
hungara en Wien; Hoen-Köln (Int. unuiĝo 
de vojagoficejoj-Göttingen); dir. d-ro Nas- 
wetter (Austria porfremdula propagandofic.); 
sekcia eksĉefo Enderes; distriktestroSchober; 
prof. d-ro V. O. Ludwig, (abatejo Kloster
neuburg); poeto d-ro Sonnleitner; muzikdir. 
Ganglberger; ĉefred. Lippowitz; gazetkore- 
spondantoj Jose Anglada, Leon Agourtine, 
John Banister, W. M. Bekaar, d-ro Bungers, 
Grete Donau, M. W. Fodor, G. E. Gedye, 
d-ro Grüttefien, H. v. dem Hagen, Joseph 
Haiperson, d-ro Korn, d-ro Maruzzi, Romulo 
Rocamorra, J. Sapiro, Adalb. Smit, S. Tauber, 
d-ro Williams.

Numero 10 aperos la L de oktobro.

Senkulpigis sin, plejparte pro foresto, 
jenaj gesinjoroj:

Lia prezidanta mo2to d-ro Sahm de Libera 
Urbo Danzig; aöstriaj ministroj Mittelberger 
kun edzino, d-ro Slama, d-ro Schürft, Vaugoin 
kaj Födermayr; prezidantoj de Nacia Konsil- 
antaro d-ro Gürtler kaj Eldersch; deputitoj 
d-ro Ellenbogen, ekskanc. Hartleb, eksmin. 
Heini, Kunschak, d-rino Pichl, Rudel-Zeynek, 
Tomschik; landestroj d-ro Schlegel kaj anstat. 
d-ro Schwinner (S. Aüstrio), d-ro Rintelen 
(Stirio), d-ro Rehrl (Salzburg), Lemisch (Ka- 
rintio); landaj kons. d-ro Angerer kaj Winkler 
(Graz); vicurbestroj de Wien Emmerling kaj 
Hoss; por la Statoj belga ambasadoro Le 
Ghait kun edzino, brita amb. Sir Eric Phipps, 
ĉeĥoslovaka amb. Vavreĉka, franca amb. grafo 
Clauzel, germana amb. grafo Lerchenfeld, 
japana amb. Ohno kun edzino, maltana grafo 
Thun-Hohenstein kun edzino, nederlanda amb. 
Jonkherr van Verduynen, soveta Konstantin 
Jureneff kun edzino, sveda amb. Ulf Torsten 
Unden kun edzino; princepiskopo d*ro Paw- 
likowski; prez. de Protest.-Eklezia Cefkonsil. 
d-ro Kapesius; landaj ĝendarmeriestroj 
Thienel (Ms. Aüstrio), Thienel (Stirio), Walter 
(Tirolio); ĝeneralsekr. Peter; sekciaj ĉefoj in&. 
Gelse, d-ro Hermann, Mell, d-ro Pohl, d-ro 
Pöschmann, inĝ. Prinz, inĝ. Stampf, d-ro 
Weinczierl, d-ro Wohlgemuth; ĝen. konsuloj 
Hlavaĉ, d-ro Schwagula kaj edzino, d-ro 
Leschanofsky; leg. kons. Blaas; min. kons. 
d-ro Allgayer, d-ro Augste, d-ro Ballacs, 
Bayr, d-ro Eckmann, d-ro Karnitschnigg, 
prof. Komenda, d-ro Mannlicher, d-ro Mini
beck, d-ro Perin, Pfersmann, Roth, Scapinelli, 
Schilder, inĝ. Witt; generaloj Iwanski, Knaus, 
Königsbrunn, Müller-Eblein, Tarbuk-Sensen- 
horst, Zimmermann; koloneloj Gebauer, 
Wächter; prez. Hornik; policprezidanto de 
Wien ekskanceliero Schober, vicprez. d-ro 
Pammer (Wien); policdirektoroj d-ro Kunz 
(Graz), d-ro Scholz (Linz); de la poätdirek- 
cioj prez. Habermann kaj vicprez. d-ro Welse 
(Wien, Ms. Aüstrio, Burgenland), prez. Al- 
moslechner (S. Aüstrio kaj Salzburg), prez. 
d-ro Streng (Stirio); gubern. Bernklau kaj 
min. kons. d-ro Monschein (Poŝtŝparkaso); 
kastelestro kort. kons. inĝ. Karajan; de la 
fervojoj ĝen. dir. inĝ. Foest-Monshoff, dir. 
inĝ. Heller, min. kons. d-ro Vollhofer, kort, 
kons. inĝ. Kühnelt, dir Hohenbühel (Linz), 
dir. Schöpfer (Villach); ĝen. dir. sekcia ĉefo 
Dorrek (Tabakadmin.); urbaj konsilistoj 
Richter, d-ro Tandler, Weber; magistr. dir. 
d-ro Hartl; landaj oficejdirektoroj Karmins- 
ky (Ms. Aüstrio), Attems (S. A.), d-ro
Stepantschitz kaj anstat. d-ro Pfusterschmid
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(Stirio); prezidanto de Akademio de Scienc- 
oj univ. prof. d-ro Oswald Redlich kaj ties 
vicprez. univ. prof. d-ro Wettstein; rektoroj 
de universitatoj d-ro Gleispach (Wien), Mar- 
tinek (Graz), d-ro Wopfner (Innsbruck); tek- 
nikaj altlernejoj d-ro Piŝek (Brno), d-ro inĝ. 
Hartmann (Wien); univ. p. bestkuracistoj d-ro 
Schwarz (Wien); Akademio por belaj artoj 
Jungwirth (Wien); Minista Altlernejo d-ro 
Breil (Leoben); Konsulakademio sekcia ĉefo 
W'inter (Wien); prof. de altlernejoj Rudolf 
Marschall, Conrad, Durig, Luick, Neuburger, 
Oberhummer, Schaffernak, Reininger, Schu
mann ; reg. kons. dir. Goldberger; landa. 
lernejinsp. kort. kons. Scheuch kaj Hg; ĝen 
dir. kort. kons. Wertheimer (DDSG); prez 
de kuratorio Homann Herimberg(Dorotheum) 
vicprez. Breisach (Borsĉanibro); Industri- 
kaj Koniercaj Cambroj en Berlin, London kaj 
Paris; Cambro p. Komerco, Metioj kaj In
dustrio prez. Tilgner (Wien); Cefunio de 
Industrio de Aüstrio; d-ro Müller, Lenarc k. 
red. Weiss (Komisiono p. Fremdulfrekvento); 
Smejkal*(Gewerkschafts- und Rechtsschutz
verein d. österr. Eisenbahnpersonales; fer- 
vojista sindikato); vicprez. Drexler (Aüstria 
ligeldonejo); organizacio de kuracistoj en 
Wien; Paneüropa-Unio; d-ro Danneberg por 
Partisekretario de la socialdemokrata la- 
borista partio de Aüstrio; prez. d-ro Reisch 
kun edzino kaj ĝen. dir. d-ro Brauneis (Na- 
cia Banko); ĉefredaktoroj deput. Austerlitz 
(Arbeiterzeitung), Braunthal (Das KleineBlatt), 
d-ro Funder (Reichspost), d-ro Löbl (Neues 
Wiener Tagblatt), Sahanek (Videnske Del- 
nicke Listy), Federn (Oesterr. Volkswirt); 
kom. kons. Oskar Berl, prez, d-ro Otto Böh
ler, eksambas. Callenberg, kort. kons. d-ro 
Donabaum, d-ro Eberharter, kom. kons. Faln- 
bigl, kom. kons. Fross-Büssing, ĝen.dir. Gen- 
tilomo, kort. kons. Albert Heine, d-ro Eugen 
Herz, kom. kons. Hutterstrasser, ĝeneralabato 
prelato d-ro J. Kluger, prez. von Krasny, 
Heinrich Lieben, d-ro Maria Maresch, kom. 
kons. Stephan Mautner, kom. kons. Julius
Meinl, d-ro H. Miller-Aichholz, d-ro W. G. 
Regendanz, prof. Georg Reimers kun edzino, 
kom. kons. Emil Karpeles-Schenker, ĝen. dir. 
Schneiderhahn, kom. kons. Richard Schoeller, 
d-ro Karl Schönherr, d-ro Richard Skene, 
d-ro Siegfried von Strakosch, dir. Felix Strans- 
ky, reg. kons. Johann Wagner, sekcia eksĉefo 
Weckbecker, prez. Alexander Weiner, Else 
Wohlgemuth.

Akompanate de ĝen. dir. Bick kaj 
prez. Steiner eniris la prezidanto de la 
respubliko kun la ministro por instru- 
aferoj d-ro Czermak la festsalonegon 
kaj prenis lokon.

La generaldirektoro de National- 
Bibliothek univ. prof. kort. kons. d-ro 
Josef Bick parolis la unua (germanlingve):

»Sinjoro prezidanto, sinjoro ministro, 
altŝatataj ĉeestantoj! '

Precipe post la detruado dummilita la hom- 
aro sopiras je komuna lingvo kiel repacigilo 
interpopola. Estas por mi sincera ĝojo plejkore 
saluti, estante ĉefo de ĉi tiu belega domo, vin 
esperantistojn, la reprezentantojn de ĉi tiu ideo, 
kiuj kunvenis el ĉiuj landoj eĉ de malproksime 
por partopreni nian hodiaüan solenon kaj kon- 
stati, kiom ĝis nun progresis la laboroj por la 
muzeo. National-Bibliothek sin devigis per kon- 
trakto kun la societo »Internacia Esperanto- 
Muzeo en Wien« certigi al la kolekto indan 
ekzistadon. Mi estas fiera, ke IEMW trovis sian 
lokon en National-Bibliothek, kaj estu konvink* 
itaj, ke nia instituto ĉiel laŭforte akcelos ĝian 
evoluon. La muzeo estu atestajo pri la dis— 
vastigo kaj apliko de Esp. AI miaj gratuloj mi 
deziras alligi la peton, ke vi perage subtenadu 
la muzeon. La materialo jam enestanta estas en> 
katalogigata kaj la komitato zorgas pri tiuj la
boroj. 60 gazetoj jam estas je la dispono por 
ĉiuj en la gazetlegejo. Ankoraü restas malfacila 
demando, tiu pri definitivaj ejoj por IEMW. 
Sed vi povas esti konvinkitaj pri mia sincera 
klopodo solvi ankaü tiun demandon. Por doni 
resumon pri la jama materialo estis aranĝata la 
ekspozicio, kiun vi povas vidi en ĉiuj partoj 
de ĉi tiu salonego. Ci instigu vin al subtenado 
de nia aranĝo. Fine mi deziras, ke la muzeo, 
kiun ni hodiaŭ solene inaŭguras, servu al ĉiam 
pli intima interkonatigo de la diversaj popoloj 
kaj plue, ke ni povu kalkuli je via daura kun- 
laborado.« (Aplaüdo.)

La paroladon tradukis en konate lerta 
maniero sekretario Smital (Radio-Wien) 
esperantlingven kaj liajn vortojn sekvis 
granda aplaüdo.

Sekvis la festparolado de 1' fondinto 
de IEM W  reg. kons. Hugo Steiner, la 
unua parto en germana lingvo, la dua 
en Esperanto:
»Aitestimata sinjoro prezidanto, ŝatataj gastoj,

karaj samideanoj!
Ci tiu antikve inda salonego vidis jam mult- 

ajn belegajn aranĝojn. Sed verŝajne neniam ĝis 
nun anoj de 30 nacioj parolis ĉi tie en sia ge- 
patra lingvo kaj unu komuna. AI tiu ĉi komuna 
lingvo kaj la longa evolua vojo, kiu kondukis 
al ĝi trans kelkcent projektoj, en la kadro de 
National-Bibliothek estu konstruata monumento 
por etcrnaj tempoj. La mondo facile forgesasj
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Post malmuitaj jaroj ĉi tiu komuna lingvo, nomc 
Esperanto, eble estos jam la memkomprenebla 
interkomprenigilo ĉie. La kolekto, kies komencon 
ni solenas hodiaü, estu do centro por la studo 
pri la historio de tiuj evoluaj vojoj. — Egale 
kiel E. neniel havis facilan vojon, ankaü de la 
unua ideo pri tia kolektejo ĝis ties hodiaüa stato 
devis esti superataj multaj kaj grandaj baroj. 
Sed mi trovis plenan komprenon ĉe vico da 
eminentaj personoj, kies nomojn mi citos en la 
dua parto de mia parolado, direktota al la esp.» 
istoj. Maigraü la relative mallonga tempo de 
kolektado kaj maigraü la grandaj distancoj ni 
povas hodiau transdoni al National-Bibliothek 
proksimume 2 0 0 0  diversajn kolekterojn kaj mult» 
ajn duoblajojn —  ĉiuj senescepte donacoj. Tio 
montras plejbone, ke la esp.-istaro la gravecon 
de Intemacia Esperanto»Muzeo en Wien jam 
ĝuste taksas kaj ŝatas.«

Tre estimataj samideanoj el la tuta mondo!

De 1' unua ideo pri fondo de nia muzeo ĝis 
hodiau pasis du jaroj, jaroj plenaj de laboro, 
cagreno, malhelpajoj venkotaj — venkitaj, post 
ili kelkaj gutoj de ĝojo.

Starante nun kvazaü sur la sojlo de 1' hejmo, 
kiun trovis nia afero en ĉi tiu pompa konstruajo, 
decas, ke ni danke memoru la akcelintojn, al 
kiuj ni ŝuldas la eblon de 1' hodiaüa soleno. M i 
citos ilin en kronologia ordo: La unua, kiu plene 
komprenis la gravecon de la afero kaj helpis 
morale kaj age, estis la tiama kanceliero d»ro 
Ignaz Seipel/ lia sekcia ĉefo d»ro Franz Uebel» 
hör estis mia bona anĝelo. Mem multokupata li 
tarnen estiis ĉiatn preta helpi, kiam ajn mi be- 
zonis tion. Sinjoro la ministro p. kom. k. trafiko, 
d*ro Schürff, kiun vi jam konas kiel favoranto de 
Esperanto laŭ la belegaj gvidfolioj »Tra Aüstrio« 
kaj »Aüstrio«, disponigis al ni provizorajn ejojn 
kaj lia sekcia ĉefo inĝ. Gelse faris sian plej» 
eblon havigi ilin al ni. Sed ni ne povis hodiau 
ĝoji pri tiom inda kadro por nia muzeo, se ne 
la ĝen. dir. de National-Bibliothek univ. prof. 
d-ro Josef Bidt, kiu Jus salutis vin, en la ĝusta 
momento estus propradecide akcelinta la pro» 
jekton per propono al la tiama ministro por in» 
struaferoj Schmitz, aligi la muzeon al sia instituto. 
En  tiu momento malaperis miaj zorgoj pri la 
ĥnaca flanko kaj la tiel nomata »privata« afero 
estis iĝinta »stata«.

N ia altŝatata prezidanto de la respubliko, sin» 
joro Wilhelm Miklas tuj post sia elekto estis 
petata akcepti la protektoraton pri nia muzeo. 
Tuj kaj afable sinjoro la prezidanto akceptis kaj 
promesis subteni nian aferon.

La unuan parton de nian kolekto ni ricevis de 
la vidvino de nia meritplena kolonelo Zwach, 
sekvis parto ei la postlasajo de niaj pioniroj 
Schröder kaj Hartwich. Unua Esperanto»Unuiĝo

en Wien laü propono de d»ro Sös donacis sian 
tutan bibliotekon — proksimume 700 librojn — / 
sekvis malavara donaco de nia aüstria pioniro 
F. J. Schade <300 libroj)/ donacoj de 1' eldonejoj 
Heroldo de Esperanto kaj Ellersiek, de prof. 
Christaller, Uitterdijk, Bulthuis, Itzgur, Laborista 
E.-Asocio, Brita E.-Asocio, generalo Rambou- 
sek, Itala E.»Federacio, japanaj kaj multaj aliaj 
samideanoj.

Ilin ĉiujn mi dankas k. petas, ke ili daürigu sian 
helpon por komuna verko. Same kiel en Aüstrio 
ĉiuj eldonejoj, verkistoj,gazetoj ktp.estas devigataj 
sendi al NationaUBibliothek po du kaj pli ek» 
zempleroj de noveldonajoj, ankafi la samideanoj 
ĉu verkistoj, eldonejoj de libroj aü gazetoj sentu 
la devon, sendi nur po unu ekzemplero al In» 
ternacia Esperanto-Muzeo en Wien. La unu- 
opuloj sendu materialon kaj monerojn, kiujr. ni 
bezonas por la afranko kaj malgrandaj elspezoj. 
Do neniu postrestu!

Finfine elkore dankante al ĉiuj akcelintoj 
ĉu neesperantistoj, ĉu esperantistoj — mi ne povas 
forgesi miajn pliintimajn kun laborantojn: Sinjoron 
Smital, kiu aranĝis ankaü la ekspozicion, s-ron 
Weber, f-inon Diettridi kaj mian filon Lothar 
<Granda aplaüdo).

Lian prezidantan moŝton mi petas, afable mal» 
fermi Internacian Esperanto-Muzeon en Wien.

Ekstaris la ambasadoroj. Sinjoro la 
respublika prezidanto Wilhelm Miklas 
aliris akompanate de sinjoro Steiner (a 
pupitron por malfermi la muzeon. Sen- 
brua silento regis en la vasta salonego. 
Klare, akcentante ĉiun vorton la prezid
anto diris en germana lingvo:

»Estimataj sinjorinoj kaj sinjoroj!

E l pli ol 3 0  ŝtatoj de ia tero vi, tre estimataj 
gesinjoroj, ĉi tie kunvenis por interkonsiliĝi pri 
E.-aferoj.

Certe la plejebla disvastigo kaj plejĝenerala 
rekono de genie elpensita lingvo artefarita estas 
treege dezirinda. ö i estu ja valorega interkom» 
prenigilo por homoj ĉiulingvaj. Plenumante ĉi 
tiun taskon E. servas ne nur al ia interkom« 
preniĝo de homoj diverslingvaj en la praktika 
vivo, sed samtempe ĝi akcelas ankaü la inter» 
ŝanĝon de la spiritaj bonoj de I' homaro, de 
ĝiaj ideoj kaj opinioj en la kampoj kultura kaj 
ekonomia. Sed ĉio, kio akcelas la reciprokan 
kompreniĝon inter la popoloj, ankaü la rimedo 
de lingvo faciie lernebla de ĉiuj kaj komprenata 
generale estas plejvarme salutinda. Certe ĉiu 
lingvo per si mem egale povas servi al malamo 
kiel al amo. Sed la praktika sperto instruas nin, 
ke plia interkompreniĝeblo de la popoloj aervas 
fakte pli multe al la paco ol por batalo. Tio
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estu ankau la celo de E., iĝi rimedo por la 
paco inter la popoloj de I' tero. Nenion alian 
ankaŭ volas kaj aspiras Aüstrio kaj tial vi estas 
al ni köre bonvenaj ĉi tie en la bela ĉefurbo 
de nia aüstria respubliko.

Feliĉon indikanta antaüsigno Sajnas al mi esti, 
ke vl la ĉefkunvenon de via nunjara antaukon» 
greso efektivigas tie ĉi en ĉi tiu pompa salon- 
ego de I' aŭstria ŝtata biblioteko. Ĉi tiu brila 
ejo estas ja ne nur unika trovloko por scio kaj 
klero entute, sed ankau samtempe monumento 
de malnovaüstria grandeco kaj dokumento de 1' 
spirita kaj speciale artista kulturo de ĉi tiu lando. 
La Esperanto-Muzeo, kiun vi instalis en ĉi tiu 
belega loko, certe povas atenti la dauran inter» 
eson de kleraj homoj el ĉiuj rasoj kaj klasoj, de 
Ciuj regnoj kaj lingvoj. Estante kolektejo ĝi certe 
estas destinita ludi ankoraü gravan rolon en la 
spirita vivo de la popoloj kaj havigos al nia 
lando multajn amikojn en ĉiuj partoj de la tero. 
Plenumu ĝi la taskon, kiun starigis ĝiaj kreintoj 
por ĝi. Sed vin ĉiujn, venintaj kiel karaj gastoj 
al ni, mi plej afable safutas en la bela urbo 
Wien, en kiu vi sentu vin bonege kaj bonven- 
igas vin ĉiujn en la nomo de Aüstrio elkore.«

Per la lasta frazo en E. lia prezid- 
anta moŝto malfermis IEM W  jene:

»Dirante al niaj karaj gastoj koran bon- 
venon en Aüstrio, mi deklaras la Internacian 
Esperanto-Muzeon malfermita.«

La intensan, longe dauran aplaudon, 
kiu sekvis al tiuj vortoj, ne nur kauzis 
la fakto, ke la regnestro malfermis en 
Esperanto, sed ankau la maniero, kiel 
li precize prononcis ĉiun vorton.

Streĉe atendis la esperantistoj la tra- 
dukon de la germana parolado, kiun 
taskon Smital bonege efektivigis. Brua 
longdaura aplaudo sekvis.

Nova aplaüdondo trasonis la ejon, 
saluto de la Ĉeestantaj esp.-istoj al la 
filino de 1' Majstro. D-rino Lidja Za- 
menhof ekparolis:

»Tre estimata sinjoro prezidanto, 
jv karaj gesamideanoj!

Kun sinsera ĝojo mi sekvis la inviton veni al 
Wien pro la malfermo de IEMW. ĉ i  tiu bela 
urbo entenas multajn muzeojn kaj aliajn kolekt» 
ojn en belegaj konstruajoj. Sed rigardante ties 
vizitantojn oni povas rimarki, ke ili ofte tra» 
marŝas la trezorejojn kun pli malpli enua mieno. 
Tromulto da belajoj ja ankaü povas enuigi. Mi 
estas tute konvinkita, ke ĉi tiu muzeo faros la

vizitantoj tute alian impreson, ili ja serĉos kaj 
trovos tie ĉi evoludokumentojn de afero, kiu 
estas proksima al iliaj koroj. Al tiu grava ko» 
l.kto ankau mi deziras pagi modestan tributon 
kaj transdonas por la muzeo manuskripton de 
mia patro skribitan en la jaro 1881. La teksto 
ja ne estas konforma al la nuna Esperanto, sed 
montras ankoraü la tiaman formon de la Lingvo 
Internacia. Migru do kara kajero, kiu longe 
kuŝis en tirkesto inter aliaj antikvaĵoj, en la 
mondon kaj prezentu vin kiel atestanto de di» 
ligenta homo, kiu oferis la laboron de siaj sol- 
ecaj horoj al la interkomprenigo de 1' homaro. 
Mi deziras al vi, ke vi vidu tie ĉi en la muzeo 
nur ĝojajn mienojn kaj amikajn vizaĝojn.«

Ankaŭ tiun vigle aplauditan paroladon 
Smital tradukis, nun germanlingven.

La kajero enhavas tradukprovon el 
»La rabistoj« de Sdiiller.

La Cefo de la familio doktoro Leono 
Zamenhof, malhelpita veni, sendis jenan 
leteron, kiun Smital voĉlegis:

Julio 1929.
Ni alproksimigas rapide al duonjarcento de- 

post la tempo, kiam Esperanto starigis siajn 
unuajn necertajn paŝojn.

Tia tempospaco eble estas nur ero en la hi» 
storio de la tutmondo sed en la vivo de ideoj 
ĝi estas granda periodo.

La ideoj ne estas ajoj materiaj, anigeblaj en 
iajn rigidajn formojn.

Lingvo internacia, kvankam posedas ekster» 
ajon materian, tarnen kiel spiritdeveno teorie 
devus ankaŭ subiĝi al tiu ĉi leĝo de 1' naturo.

Se la lingvoj vivantaj ne povas konservi sian 
konstruon senŝanĝe, des pli estus malfacile 
postuli tion ĉi de la lingvo internacia, depend- 
anta ne de unu nacio, sed de multaj kontrauaj 
lau moroj kaj pensmanieroj homareroj.

La unuaj provoj kun la lingvoj internaciaj 
tute konformis tiun ĉi hipotezon. Hi ĉiuj ne 
ĝisvivis eĉ la plej fruan sian infanecon.

- Kontraŭvole naskiĝas demando, kiel Esper
anto ne subiĝis al tiu ĉi ŝajne nerompebla 
leĝo? Ne mankis ja projektoj, kiuj penis preni 
sur sin la taskon de tiu ĉi natura evoluigado.

Kaj tarnen ili ĉiuj rebatiĝis de la forta kon- 
struo de Esperanto.

Per kio klarigi tiun ĉi rigidecon de nia lingvo? 
Ĉu per ĝia perfekteco au la malperfekteco de 
la plibonigaj projektoj.

Supozeble el la ambau.
Sed tio ĉi tarnen ne estas sola, al kio Esper

anto Suldas sian senskuan ekzistadon.
ö i ŝuldas ĝin en grandega grado al la ne» 

ŝanceliĝema spirito de tiuj, kiuj ofecis al ĝi
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parton de sia propra animo, al tiuj, kiuj kune 
kun la majstro per siaj inspiritaj verkoj penis 
fari ei la arta kreitajo vivkapablan organismon, 
al tiuj, kiuj ne hezitis adopti ĝin kiel preskaü 
duan patrolingvon.

Ili montris, ke la plej alta revo de Y homaro — 
lingvo internacia ne estas utopio, kondiĉe, ke 
la homoj ne komprenu ĝin kiel objekton de spe« 
kulacia filozofio, sed de reala neceso.

La unuaj pioniroj —jen al kiuj ŝuldas Esperanto 
la inokulitan al si vivon kaj la hodiaüan triumfon! 
Kie ili estas nun tiuj ĉi neforgcsindaj samideanoj?

La pliparto jam plu ne vivas. La terura mi* 
lito al multaj mallongigis la vivon, aliajn dis- 
jetis en diversajn angulojn de la terglobo.

Ne ofte ni vizitas iliajn eternajn ripozejojn!
Por ni ili ne mortis! Ili daürigas kune kun 

ni nian komunan laboron al la fina venko de 
la ideo!

Mortis iliaj korpoj, sed restis vivaj iliaj ?pi« 
ritoj—' la neelĉerpebla fonto de inspiroj.

Tiu ĉi mistero de ilia senniorteco kuŝas en la 
perfekteco de la verkoj postlasitaj de ili, verkoj, 
kiuj ĝis nun ne nur mirigas nin, sed ankaü 
fruktigas al la daüro kaj nova kreado! Jen a 
kiuj Esperanto ŝuldas sian rigidecon kaj fortan 
konstruon!

Malfermante hodiaü n!an unuan muzeon, ni 
ne forgesu pri la gravega rolo de tiuj, kiuj ne 
sukcesis ĝisvivi la hodiaüan ĝojigan tagon, Estu 
nia muzea ne nur senviva kolekto de ĉio, kio 
vivis kaj vivos en Esperanto, sed ankaü al- 
menau modesta panteono por tiuj, kiuj la unuaj 
ne hezitis oferi al ĝi la parton de sia vivo, ofte 
la plej bonan.

Ni repagu per (a samo kaj oferu al ili la plej 
honoran parton de nia muzeo!

Gloro al ilia neforgesebla memoro!

Leviĝis la ĉefo de la esp.-istaro, prez. 
de ICK s-ro John Merchant, kiu sidis 
dekstre de 1' prezidanto de la respubliko 
kaj la ministro por instruaferoj. Multe 
impresis la honorgastojn la enhavo de 
lia samtempe afereca kaj elokventa 
p^rolado:’ i
»Altŝatata prezidanto, estimata ĝeneraldirektoro!

En la nomo de ICK mi deziras esprimi al 
s*ro la prezidanto nian profundan dankon pro 
la neforgesebla grandioza, serioza servo, kiun li 
hodiaü faris al nia afero. La vortoj, kiujn li af 
ni direktis, ne estos nur konataj kaj eĥataj de 
la gazetaro en la urboj de Aüstrio. Li hodiaü 
parolis al la tuta mondo, Car ni esp.-istoj certe 
ripetos hejme, kion la austria prezidanto diris. 
Ni esp.-istoj ja solaj posedas (a povon, transigi 
iajn vortojn al la tutmondo per nia komuna

lingvo. Al s-ro ĝen. dir. de ia Stäta biblioteko 
ni diras specialan dankon. Li menciis en sia 
parolado la suferojn de Aüstrio en kaj post la 
milito. Estu ambaö konvinkitaj, ke vi per viaj 
vortoj hodiaü gajnis milionojn da novaj koroj 
por via bela lando. Jam alvenis materialo, gute 
kvazaü. Same kiel la pluvo gute falas de la ĉielo 
kaj via granda Danubo laakvoamasontransportas 
al la maro, tiel el ĉiuj landoj alvenos la Esp.- 
sendajoj kaj ni esperas, ke post kelkaj jaroj 
ankaü via granda biblioteko ne suhĉos por ĉiujn 
enteni. Sed eĉ tiam, kiam la esp.-ajoj abundos 
en la mondo, oni neniam forgesos la grandan 
meriton d? Aüstrio, kiu la unua entreprenis ko» 
lekti ilin. Pro tio mi opinias, ke vi sincere vokos 
kun mi ,Vivu prezidanto Miklas, vivu ĝeneral- 
direktoro Bidt, vivu la respubliko Aüstrio!'«

Entuziasmaj vivkrioj rezonis de la 
or- kaj marmortegitaj muroj.

Intertempe estis alveninta jena' E .- 
telegramo, kiun prez. Steiner komunikis 
al la festkunveno: »Kun sincera ĝojo 
ni salutas Internacian Esperanto-Muzeon. 
Sofio, Adam, Wanda Zamenhof.«

Nome de ges-roj Sergeant-Boulogne 
s/m s-ro Deligny-St. Omer transdonis 
la unuan ekzempleron de la E.-flago, 
signita kaj datumita de d-ro L. L. Za
menhof, la 5. de augusto 1905. La flago 
estas kreita de la grupo de Boulogne 
s/m, elpensita de s-roj Michaux, Ser
geant kaj Dudiodiois por la I. Kongreso 
kaj aprobita de la I. Universala Kon
greso de Esperanto por la tuta espe- 
rantistaro, la 9. de aügusto 1905, per 
unuanima voĉdono.

La unuiĝoj »Ciam Antauen«, »Fine 
ĝi venkos«, »Por Dio kaj eklezio« kaj 
»Zamenhof« kaj 21 izolaj esp.-istoj el 
Hago donacis al IEM W  vivsimilan 
oleopentrajon, portreton de nia majstro, 
pentritan de la fama flandra artisto s-ro 
Achilles De Maertelaere Bentos en 
Gento. En ĉeesto de la verkinto inĝ. 
Onnen transdonis la altvaloran donacon 
kun edifaj vortoj.

Nome de nia honorkomitatano polica 
prezidanto de Wien s-ro Johann Schober 
prezentis la polica distriktinspektoro F . 
Gaidosch kun du E.-policistoj subvitran
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tabulon, sur kiu estas fiksitaj la pri- 
lingvaj insignoj de de/orantaj policistoj 
en Wien, kiel donacon por IEM W .

Sekvis mallongaj alparoloj de:
Vicprez. Karsch por UEA
Lia pastra moŝto Fr. MeStan por IKUE
F-ino Martha Root-New-York p. Bahaa- 

movado
Red. Theo Jung, eld. de Heroldo de E., en 

la nomo de la E.-gazetaro.

En alfabeta sinsekvo salutis la landaj
reprezentantoj per po unu frazo en sia
nacia lingvo kaj Esperanto:
Alĝerio: s-ro Couffinhal-Relizane 
Belgujo: s-ro Schoofs-Antwerpen 
Britlando; s-ino Blaise-London 
Bulgarujo: s-ro Triĉkov-Vratza 
Ceĥoslovakio: s-ro Hub-Gablonz p. la germ.

prof.Jukl-Bratislava p.laĉeĥoj. 
Danlando: s-ino Melchior-Kobenhavn 
Danzig: f-ino K. Marquart-Danzig 
Estonio: f-ino Lübek-Tallin 
Finnlando: konsulo von Frenkell 
Francujo: s-ro Dubois-Paris 
Germanlando: poŝtkons. Behrendt-Berlin 
Hispanujo: s-ro Rocamorra-Barcelona 
Hungarujo: s-ro Kovacs-Rakoszentmihaly 
Italujo: s-ro Facchi-Brescia 
Japanujo: s-ro Oka-Tokio 
Katalunujo: s-ro Anglada-Barcelona 
Latvio: s-ino JuSen-Riga 
Nederlando: inĝ Isbrücker-Haag 
Polujo: univ. prof. d-ro Bujwid-Kraköw 
Bialystock: s-ro ŝapiro 
Rumanujo: s-ro Fischer-Bucuresti, samtempe

reprezentante la ministeriojn p. Internaj
kaj Komercaj Aferoj 

Saarteritorio: d-ro Meyer-Saarbrücken 
Skotlando: s-ino Baird-Edinburgh 
Sudslavio: docento d-ro Maruzzi-Zagreb 
Svedlando: s-ro Dahl-Udevalla 
Svislando: d-ro Spielmann-Bern 
Transvaalo: s-ino Spiro 
Usono: s-ro Hamann-Wauwatosa.

La neesperantista publiko ne nur pa- 
cience sed kun streĉa intereso sekvis 
la tiom diverslingvajn alparolojn.

Fine prez. Steiner petis la protektoron 
de IEM W  malfermi la ekspozicion kaj 
preter la ekspoziciaj kestoj akompanis 
lian prezidantan moŝton al la elirejo.

Pri la XXL ni raportos en la ven- 
onta numero.

La celo de la ekspozicio estis montri 
al niaj gastoj almenau parton de la mu- 
zea materialo. En 46 kestoj ŝlosita sub 
vitro estas videbla proksimume triono 
de la ĝisnunaj donacoj. En la unua 
parto troviĝas la dokumentoj pri pro- 
jektoj de L. L, kiujn grandparte NationaL 
Bibliothek transigis al IEM W . La dua 
parto montras la divastiĝon de E . antau 
la unua kongreso, unuajn propagand- 
ilojn, lernolibrojn, vortarojn. Tria parto 
enhavas en alfabeta ordo laü landnomoj 
kaj en tiuj grupoj lau autornomoj la 
nacilingvajn lernolibrojn. Apartan grupon 
formas la vortaroj internaciaj, E.-naciaj, 
fakaj. En pluaj 8 kestoj prezentiĝas dense 
kunmetitaj po unu ekzemplero de ĉiu 
E.-gazeto, simile subdividitaj. La aplikon 
de la lingvo evidentigas la dua duono 
de la ekspozicio, kies subgrupoj estas: 
korespondado kaj adresaroj, organizaj 
dokumentoj kaj jarlibroj, foiroj, komerco 
kaj trafiko, turismo, etnografio, socia 
movadoj, religio kaj filozofio, sciencoj 
muziko kaj fine vico da 8 kestoj en tenantaj 
tradukitan literaturon diversnacian <en 
subgrupoj prozo, dramarto, liriko) kaj 
originalan literaturon. Ci tiun grandan 
kaj malfacilan laboron la sekretario de 
IEM W  s-ro Smital devis plenumi en 
relative tre mallonga tempo. Helpis lin 
f-ino Diettrich kaj Lothar Steiner,

La ekspozicio restos ĝis malfrua aü- 
tuno, por ke la societoj havu la eblon 
okaze de lia kurspropagando inviti varb- 
otojn al vizito. Detaloj estos en la ĵurnaloj.

☆
** Raportis la tuta Wien-a ĵurnalafo 

escepte »Arbeiterzeitung«, »Deutsch- 
österreichische Tageszeitung«, »Wiener 
Neueste Nachrichten«, kaj »Freiheit«. 
Sed grandajn artikolojn publikigis 
»Neue Freie Presse«, »Neues Wiener 
Journal« kaj speciale detale raportis dum 
kelkaj tagoj »Volkszeitung«, »Kleine 
Volkszeitung« kaj »Das kleine Volks* 
blatt«, la lasta pere de s-ro Bisdioff.

'' A
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Jus alvenis granda kesto <65 kg) 
kun materialo de UEA^Genevo.

Dankon al direktoro Hans Jakob.

Diskonigu pere de E.-gazetaro kaj 
en viaj rondoj la enhavon de Ci tiu 
numero, varbu por IEM W , sendigu al 
ĝi materialon kaj monon. Nova adreso: 
Internacia Esperanto * Muzeo, ĉe 
National ^Bibliothek, W ien, I. AiU 
gustinerstrasse 7.

Konferenco de T E K A .
La jam alvenintaj kuracistoj vizitis la

30. de julio diversajn klinikojn. La 31. 
ili sub la prezido de d«ro Robin^War- 
szawa havis sian ĉefkunvenon en la pre- 
legejo de Y kliniko Picbler en Allge^ 
meines Krankenhaus. D-ro Sos-Wien 
en sia germana parolado al la Ceest* 
antaj kuracistoj akeentis la popolojn 
interligantan rolon de komunaj sciencaj 
entreprenoj precipe kiam ili okazas helpe 
de lingvo samtempe komprenata de ĉiuj 
samfakanoj. Prez. d*ro Robin komunikis, 
ke la E.-kuracistoj de nun havos Ciu« 
jare apartan kongseson en universitata 
urbo. En la nomo de Y urbestro salutis 
docento d-ro Friedjung kaj invitis al 
vizito en la urba domo kaj bonfartigaj 
institutoj. E l la scienca programo menci» 
inda estas la prelego de d=ro Bagdagli- 
Odessa pri »Frua diagnozo de la gra° 
vedecosur vojo biologia«. Pttg. vizito al 
la infantransprenejo de komunumo Wien.

Grava/oj.
A

Pollanda Ekspozicio Generala cn Poznan 
-<16. V. —30. IX.) invitas per belega, ilustrita, 
4 pĝ. E.*folio al vizito. österr. Handelsmuseum 
aranĝos de 1' 14. — 19. augusto ekskurson al la 
ekspozicio je la ege malmultekosta prezo de 
Ŝ 108.—, en kiu sumo estas enkalkulata la ve* 
turado per rapidtrajno en tria klaso al Poznan 
kaj reen, vizo, tritaga restado en Poznan kun 
loĝado en puraj plurlitaj ĉambroj kaj potage tri* 
foja bona manĝado, ĉiuj eniroj al ekspozicio, 
muzeoj, urbdomo ktp., gvidadoj ktp. En Poznan 
la esp.-istoj atendos la karavanon. Informojn 
donas inĝ. K. Brunak, Wien, VI. Millerg. 40, 
<tel. B 25*0*76).

Vizitu Pollandon, bela 16 paĝa propagand* 
ilo kun landkarto de Pollando kaj 13 bildoj. Eid. 
de Pola E.*Asocio,’subvenciita de la Ministerioj 
de Eksterlandaj Aferoj, de Publikaj Laboroj kaj 
Komunikacio, 1929. Senpage ĉe Pola E.-Dele* 
gitaro, prez. prof. Odo Bujwid, Krakow, str. 
Lubicz 34.

Rimarkindaj presajoj.

Gvidlibro »Wien«, kompilita de 
reg. kons. Steiner, fondinto de »Intern. 
E.^Muzeo en Wien«, jus aperis. Bele 
ilustrita. 64 pĝ., prezo Ŝ. 1.50 kontrau 
antaŭpago. Mendu ĉe nia gazeto A. E .

Miraklaj aventuroj
de s-ro Longkrurulo.

Amuza historio kun 152 bildoj kaj 162 strofoj 
rime eldonate de Dreves Uitterdijk, L. K.

Rekomendita de E.»Literatura Asocio. Mendu 
ĉe ni: Prezo kun afranko (kontraŭ antaüpago) 
por abonantoj aŭ. Ŝ. 3.50.

Internacionalstenografio en ĉ i uj  kultur-  
li ngvoj.  Aldono por la Gvidilo enE.Enkonduko 
kaj tri partoj de F. de Kunovski. Enkonduko 
<4 pĝ.) kaj i*a parto <14 pĝ.) (Germana, Angla, 
Franca, Hispana, Itala, Pola, Rusa.) Eldonejo: 
Instituto de Internacionalstenografio, Duisburg, 
Friedenstr. 79, Germanujo. 14X22 cm. Prezo 
r — RM po libreto.

La kunfondinto de I' germana stenografi* 
sistemo »Nationalstenographie«, F. de Kunovski, 
plue transformis tiun sistemon al »Internacional- 
stenografio.« Gi signas (a vokalojn per mal- 
supren*, la konsonantojn per suprenstrekoj. Tiu 
ĉi principo ne venkis Ĉe la germanoj pro la 
neeviteblaj mankoj, kiun ĝi havas. (Aliaj formoj 
de samaj signoj en kunligoj, disigo de unuopaj 
vortoj, tarnen t. n. »etaĝ-vortbildoj«, neek- 
zistanta kontakto kun la skriblinio, manko de 
rapideco k. a.) Estas do preskaü ne supozeble, 
ke la sistemo kiel »Internacionalstenografio«, 
bezonante multe pli da signoj ol iu nacia si* 
stemo, estos sukcesplena.

Stenografio unuavice emu al la skriblinio. 
Gi povas atingi la plej altan gradon de klareco 
kaj rapideco nur tiam, se ĝi konsideras plejeble 
la proprecojn de la diversaj lingvoj, precipe 
ties soninterrilatojn. Sed tiuj ĉi estas en (a di
versaj lingvoj tre diversaj kaj pro tio ĉiu »Inter
nacionalstenografio« por ĉiuj kulturlingvoj devas 
esti nebona. Karl Haager.

Pro manko da loko raportoj en n-o 10.

t
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Verlag Paul Knepler (Wallishausserscfie Buchhandlung) Wien I.
Liditensteg 1.

E s p e r a n t o - P a r o l e k z e r c a r o
für österr. Haupt« und Mittelschulen nach Bildern von Hölze!

von Dir. Fritz S t e n g e l
Mit 9 Bildertafeln in eigener Mappe

103 Seiten Preis S 2-40 Steif kartoniert

Vollständiger Lehrgang der internationalen Hilfsspradie ES PER  Alf TO
Von Glüdk und Dr. Edmund Sös 

21. — 30. Tausend. Kartoniert S 1 '70 <Mk. 1, —)

P o e z ia jo j ,  S ch iller <2a n o v a  e ld .) —  Z w a c h ..........................................................................................S  1'20
E s p e r a n to -D e u ts c h e  S p r a d i-B ib lio th e k  v o n  D r . E .  P fe ffe r  a u sg ev cä h lte  E s p .- L e k t ü r e

fü r  A n fä n g e r  und K u r s e ......................................................................................................................... ....  —  *60
B o n s e is , ŝ o l a n d r o ................................................................................................................................................... ....  1*50
K o u d e n h o v e - K a le r g i ,  P a n e ü ro p a  M a n i f e s t e ..........................................................................................„  —  '60
E s p e r a n t o - S c h l ü s s e l .............................................................................................................................................. „  — '30
E s p e r a n to k a r te n  ( W ie n e r  A n s i c h t e n ) ..........................................................................................................„  — '20
Sämtliche auf dem Gebiete der Esperanto*Literatur erchienenen Bücher stets lagernd.

K a t a lo g  a u f  W u n s c h  g ra tis .
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Benneniann, Paul, Tra la Mondo. Internacla Lego- 
Hbro. 1. Por k o mc n c a n t o j .  4a eld. % pagoj. 
1929. S 2-50
II. P o r p r o Rr c s i n t o ) ,  Kun aldono de 4 kom- 
ponajoj. 144 paßoj. 1922 S 375

Delsudo, A. kai Laiho L.f Australio. Lando kaj
Popolo. PleJ intercsa orig verko kun 31 ilustr. kaj 
landkarto. Luksa tolblnd S 11 —

Forge, Jean. Abismoj. Romano originale verkita.
1923. 150 paĝoj Broterita S 5*10, Bindita S 7*65

— Saltego trän* jarmiloj. Romano originale verkita.
192 paĝoj. 1924 Bindita S 8*50

Luyken, H. A. Stranga heredajo. Romano origin. 
verkita. 1922. 320 pa£oj. Broterita S 9*35

— Pro l&tar. Romano el la antikva Babeia historio.
1924. 304 pagoj. Bindita S 12*—

Privat, Edmond. Historio de la lingvo Esper
anto. la parto. Deveno kai komenco 1887—1900. 
2a eldono 1923. 74 p$. Kart. S 270, Bind. S 4*25

----- 1 la parto. La Movado 1900—1927. 200 paĝoj.
Bindita S 10*—

— Vivo de Zamenhof. Kun portreto de d-ro L. L.
Zamenbof. 1923. 109 pagoj. Kartonita S 4*25

-----  -----  Bindita S 6*—
Raimund, F. La Mal£parulo. Orig, sorĉfabelo, tri 

aktoi, trad. de F. Zsradi. 97 paĝoĵ. Multkolora 
bind. S 3*40

Wagnalls, Mabel. Palaco de Danĝero. Rakonto pri 
Madame la Pompadour. Tradukis el la angla origi-

Vol.
Vol.
Vol.
Vol.
Vol.
Vol.
Vol.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

INTERNACIA M O N D L IT E R A T U R O
Goethe. Hermano kaj Dorotco. <Diettcrle> 
Niemojewsky. Legendol. <Kuhl.> 
Turgenev. Elcktitaj Noveloj. <Merin.> 
Raabe. La nigra galero. <Widtc.> 
Hildebrand. El la Camera obscura. <Mees > 
Irving. El la Skirllbro. <Elvin.>
Chamisso. La mirinda historio de Petro 

Sdriemihl. <Wöster.>
Vol. 8. Stamatov Nuntempajrakontoj. <Krestanoff.> 
Vol. 9. Salom-Alehem-Perec. Hebreaj rakontoj. 

<Muĉnik.>
Vol. 10. Puŝkin. Tri noveloj. <Fiser.>
Vol. 11—12. AriSima. Deklaracio. <Tooguu.>
Vol. 13. Poe. Ses noveloj. <Milward.>
Vol. 14. Balzac. La firmao de la kato, kiu pilkludas. 

<Benoit.>
Vol. 15. Doroŝeviĉ. Orientaj fabeloj. <Hohlov.>
Vol. 16. Sienklewicz. Noveloj. <Zamenhof.>
Vol. 17. Strindberg, August. Insulo de feliĉnloj.

<0. Frode.)
Vol. 18. Bertrana, Prudenci. Barbara) poeziajoj. 

Josafat. <J. G. Casas.)
Vol. 19. Simunoviĉ, Dinko. Ano de 1' ringfudo.

<F. Janjiĉ.)
Vol. 20. Eckhoud, Georges. Servokapabla. Marcus 

Tybout. <L. Bergiers.)
Vol. 21. Sadeveanu M. Nobela Peko. <F. Morariu.)

La kolekto estas daurigata.
Prezo po vol. S 270; po 5 vol. lau elekto S 10*20 

Prezo de duobla volumo S 4*25
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nalo de Edvr. S. Payson. Luksa tolbindajo S 10*—
F e r d i n a n d  H i r t  '3D  S o h n ,  Esperanto-Fako, L e i p z i g ,  Salomonstr. 15

Deponejo kaj Ekspedejo por Aüstrio kaj Hungarlando:
Buchhandlung Rudolf Foltanek, W ien, I. Herrengasse 2—4, Telephon U 20-8-44

►

Poscdanto, administranto, eldonanto kaj respondeca re d a k to ro  H u g o  Steiner, B is a m b e r g  248.

Presejo: Franz ReifmüIIer, Wien, I, johannesgasse 6


